
Høringssvar på spørsmål om kjent mental status skal være et krav i retningslinjene for avl: 

 

 

Mitt svar er JA. Jeg ønsker at krav om mentaltesting for avlsdyr innføres. 

Dette er et viktig verktøy i avlsarbeidet, og rasen vil kunne bli vurdert som en brukshund på lik linje 

med andre brukshundraser der dette allerede er innført.  

Erica Linke 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hei 

 

Veldig positivt til forslag om kjent mental status på alle avlsdyr . 

 

Boxeren blir stort sett solgt som familiehunder i dag , og ikke alle har like stor forståelse 

for hva som kan bo i rasen , både mentalt og tempramang , og heller ikke hvordan de bør trenes 

og sosialieres for å få en trivelig hund . 

 

Vi ønsker ikke  att rasen skal komme på en «svarteliste»  pga dårlig mentalitet  J 

  

Med Vennlig hilsen 

  

Mai Nicolaysen 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NEI. 

Begrunnelse: 

Jeg har personlig sett hunder som består ulike mental tester som jeg mener ikke gemytt messig 

egner seg som avlsdyr. Her må det være oppdretters ansvar å pare hunder dem mener kan gi avkom 

som egner seg som hovedsakelig familiehunder. Om man som oppdretter skal avle fram en hund 

med hovedsakelig bruks evner, velger man dyr som har størst mulighet til å oppnå denne 

egenskapen. 

Det er også forskjellig utvikling på hunder, der noen er mentalt tøffe allerede som valp, mens andre 

trenger å modnes til de er voksne(gjerne opp i 4-5 års alder)Da utelukkes mange ellers gode hunder 

til avl i et ellers så dårlig utvalg av avlmateriale her i landet. 

Derfor stemmer jeg nei til nok ett krav som spesifikk retter seg til en av mange målgrupper, og ser 

ikke hensikten i å legge inn ett krav som hver enkelt oppdretter selv kan håndtere. 

Mvh 



Nina Frafjord Søvdsnes 

Boxertrollet 

Sendt fra min iPhone 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Krav til kjent mental status for avlsdyr i Norsk Boxerklubb 

Svar til høring 

10. januar 2017 

Spørsmålet om krav til kjent mentaltest o.l. på boxer for å kunne bruke hunden i avl har jevnlig dukket 

opp i Norsk Boxerklubb de siste 50 årene - omtrent 10-12 ganger. Hver gang er forslaget blitt 

nedstemt på NBK’s årsmøte da man ikke har sett nødvendigheten av slike tester for avlsdyr. Boxer har 

i alle disse årene hatt et stødig gemytt, og jeg kan heller ikke se at gemyttet på rasen er blitt noe verre 

de siste årene. Tvert imot har nettopp helse og atferds undersøkelsen i 2013 vist at over 90% av 

boxereiere er fornøyd med gemyttet på sin hund. 

Ettersom jeg har hatt og fulgt med rasen i over 50 år i Norge foruten i mange andre land, kan jeg med 

stor sikkerhet si at boxeren i Norge i dag har et godt gemytt. Selvsagt vil det alltid finnes individer 

som ikke helt svarer til forventningene. Slik vil det alltid være. Derimot har jeg i noen land sett 

avvikende og lite ønskelig gemytt på ganske mange boxere. Man skal huske på at dårlig gemytt (les 

blyge og usikre hunder) nedarves i mange generasjoner. Aggresjon kommer stort sett av usikkerhet. 

Jeg har følgende kommentarer til forslaget: 

* Utstillinger. Utstillinger er bedømmelse av avlsresultater, ikke kommende avlshunder. En hund som 

flere ganger er utstilt har allerede ved normal oppførsel bevist at den takler den stressende situasjon en 

utstilling er. En blyg/redd/usikker hund vil alltid for et trenet øye vise sin usikkerhet. En hund med 

aggressive tendenser vil også oppdages, ikke minst vil avkom etter slike usikre hunder lett oppdages. 

En hund som stilles ut flere ganger vil hver gang måtte bevise sin mentale status, ikke bare for 

dommeren, men også for tilskuere (ringsidepolitiet) og konkurrenter. Avlsrådet har her sin største 

oppgave, nemlig å følge med rasen i hele landet og forhindre at hunder som viser annen atferd enn 

ønsket ikke brukes i avl. Tidligere avlsråd har utstengt avlshunder som har vist uønsket atferd på 

avkom. 

* Rasen i andre land. Det er faktisk flere land som har tvungen mentaltest e.l. av sine hunder, f.eks. 

Sverige, dersom hunden skal brukes i avl. I mange land driver man med utstrakt kåring av avlshunder. 

Jeg har i flere land deltatt som dommer i slike kåringer i eksteriørdelen. Jeg har faktisk opplevet flere 

ganger at hunder jeg har notert med usikkert gemytt, har passert gjennom mentaltesten. Slike hunder 

har altså fått et papir på at de har god mental status. Svært beklagelig i mine øyne. Jeg kan med 

sikkerhet si at gemyttet i de land som har som krav om mentaltesting av avlshunder ikke har bedre 

gjennomsnittlig gemytt på sine hunder enn det vi ser i Norge i dag, faktisk tvert imot. 

* RAS. Komiteen som skrev RAS-dokumentet diskuterte meget nøye om man ønsket at en ellet annen 

form for mentaltest av avlshunder skulle være obligatorisk for å få valper solgt gjennom klubben. 

Norge er et langstrakt land og det arrangeres ikke så mange slike tester, dermed er det vanskelig å ha 

like krav over hele landet. Komiteen var enstemmig om teksten: Norsk Boxerklubb anbefaler at alle 

boxere som brukes i avl har kjent mental status, det vil si MH, funksjonsanalyse eller karaktertest. 

Jeg kan ikke se at gemyttet på rasen har endret seg noe i det siste som bør tilsi et strengere regelverk. 



* Oppdretters ansvar. Det er først og fremst oppdretteren som er ansvarlig for sitt oppdrett. Og det er 

Avlsrådet som ved sin kunnskap som skal hjelpe oppdretteren slik at uheldige 

kombinasjoner ikke gjøres. Godt gemytt er det viktigste kriteriet for en avlshund. Boxeroppdretterne i 

Norge har gjennom alle år vært meget dyktige og frembrakt hunder med godt boxergemytt og 

temperament. Dersom man innfører et strengere regelverk vil man bare skyve fra seg oppdrettere som 

ikke har tid og anledning til å teste sine hunder og som derfor vil oppdrette boxere utenfor klubben. 

Det er ingen tjent med. 

Konklusjon 

Jeg er imot et strengere regelverk ved å innføre krav til kjent mental status for avlsdyr i retningslinjene 

for avl i Norsk Boxerklubb. Det er i dag ikkenødvendig. 

Wenche Eikeseth 

10. januar 2017 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=7B62D961230F967B!6163&ithint=file%2cdocx&app=Wor

d&authkey=!AF595vND7x6qXWs 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=7B62D961230F967B!6163&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AF595vND7x6qXWs
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=7B62D961230F967B!6163&ithint=file%2cdocx&app=Word&authkey=!AF595vND7x6qXWs


Hei. 

Jeg sier nei til dette. 

 

 

Vi har i dag veldig lite problemer med boxerens mentale helse.Refererer da til helse-og 

adferdsundersøkelsen 2013. 

Dette kravet oppå alt annet vil sørge for at flere oppdrettere forlater boxerklubben og går sine egne 

veier. Vi ser i dag at det er mange som ikke klarer å oppfylle dagens krav. Så hvorfor skal vi da innføre 

flere? 

Ser vi over til vårt naboland Sverige så er det flere og flere som ønsker å fjerne dette.  

Boxerne i Sverige har ikke bedre mental helse enn de norske. Hvorfor kan det ikke være opptil hver 

enkelt oppdretter hva de ønsker å oppnå med sine kull. En hund som oppnår full pott på en 

mentaltest er ikke nødvendigvis en familievennlig eller samfunns-vennlig boxer av den grunn. 

 

 

Mvh. 

 

Jan-Vidar Bakker 

11.01.17 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Jeg stemmer NEI til dette forslaget. 

Jeg mener at vi i dag ikke har store utfordringer med gemyttet hos boxeren i Norge, noe 

helseundersøkelsen også bekrefter. Når dette ikke er en utfordring for rasen bør NBK vise 

oppdretterne tillit til å ta egne valg når det kommer til gemytt til avlsdyrene.  

 

Mvh Anette Monsøy, Kennel Venceremos 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Viser til høringsforslagene: Krav til kjent mental status på avlshunder. 

  

Vi er imot et slikt krav med følgende begrunnelse: 

Med jevne mellomrom har dette vært tema tidligere, etter høringer og ulike drøftelser har 

man konkludert med at dette er og blir oppdretterens ansvar. Det er naturligvis krevende og 

starte opp som ny oppdretter med de krav som dagens NBK representerer. 



  

Skal Norsk Boxerklubb bestå må klubben ha solide oppdrettere som bistår på samme måte 

som når vi startet i Boxerteam med oppdrett av boxer på midten av 80 tallet. Vi søkte mye 

hjelp hos den eldre garde som den gang var uvurderlig hjelp. Den gang som nå er vi 

selvfølgelig opptatt av gemytt og helse/holdbarhet og vi søker alltid gode holdninger. Inn i 90 

tallet og de neste årene ble kravene entydige og langt enklere å forholde seg til. 

Mentaltesting av hund er for de spesielt interesserte og vi anbefaler at det fortsetter slik.  

  

Dette betyr absolutt ikke at vi ikke tar hensyn til det mentale. Boxerteam har i mange år brukt 

et eget-produsert skjema som en del av kjøpekontrakten der dette skal returneres til oss ved 

2, 5, 8 og 10 års alder. Dette går ut på en vurdering av gemyttet som en enten eller 

egenskap som vurderes i hundens naturlige miljø, det har også en helsedel som besvares 

etter vår påstand: Ingen hund er fri for defekt gener. 

  

Vi har med dette mottatt 100’talls skjemaer i retur som gir oss som oppdrettere uvurderlig 

status, sammenhengen innbyrdes i kullene, forskjellen i bruk av hannhunder på samme 

tispelinje, samt bruk av forskjellige tispelinjer. Dette er langt mer verdifullt for oss som 

oppdrettere enn det vil bli med en enkel mental test av hund. 

  

Konklusjon: NBK må knytte til seg kunnskap som imøtekommer nye og gamle oppdrettere på 

en helt annen måte enn et strengt regelverk. 

  

Med vennlig hilsen 

Steinar Skogbrott 

BOXERTEAM 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Svar til høring  

Krav til kjent mental status for avlsdyr i Norsk boxerklubbe 

Nei nå får det jaggu meg være nok! 

Dette har vi svart på så mange ganger nå at det er latterlig, spørsmålet her har kommet opp 

over 10 ganger de siste årene, og har blitt nedstemt!!! 

 

Rasen har IKKE og har aldri hatt mentale problemer, ei heller er de norske mentaltestene 

noen garanti for en god mental helse på hunden. 

 



Det er oppdretterens ansvar at mentaliteten på ens avlsdyr er i samsvar med rasens 

standard, og vet en så lite om sin egen rase så får en heller drite i å avle, eller vente til en 

kjenner rasen bedre! 

 

For et pr år tilbake hadde vi den store RAS undersøkelsen, der kom det også frem hvor 

fornøyd vi er med rasens mentalitet, så totalt unødvendig er min mening. 

 

Hilsen 

Lise B. Lein 

Kennel Magic Murris 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Svar på høringsforslag om endring i retningslinjene for avl.  

  

Er du positiv til at det innføres et krav til kjent mental status for avlsdyr i retningslinjene for avl 

i Norsk Boxerklubb?  

a. Nei  

b. Ja  

Begrunn svaret ditt: 

• Før et slikt krav kan komme må det bli lik tilgang på mentaltester for hundeeiere i 

landet. Slik det er nå er det til tider vanskelig å få plass på Østlandet. Testene fylles 

opp av deltakere så raskt at mange ikke kommer med.  
Helt nord i landet er det for få som arrangerer slike tester.  
NBK bør fortsette å utdanne figuranter slik at alle avdelingene etter hvert kan tilby 

tester til medlemmene. 

• Vi har etter hvert mange krav og «bør» som skal på plass før en hund kan settes i avl. 

Jeg er skeptisk til å innføre enda ett.  

• Helse og atferdsundersøkelsen vi gjennomførte viser at vi ikke har mange 

utfordringer med mentaliteten på rasen.  

• Vi bør fortsette å oppfordre eiere til å mentalteste hundene sine, men det bør ikke bli 

et krav på nåværende tidspunkt.  

Mvh Kristin Rosøy 

Kennel Boxwalk 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Er du positiv til at det innføres et krav til kjent mental status for avlsdyr i retningslinjene for avl i 



Norsk Boxerklubb? 

b. Ja 

Begrunn svaret ditt: 

1. Noen mentale egenskaper, f.eks. redsel, er kjent for å være til dels sterkt arvelige. For å unngå at 

andelen hunder med arvelige mentale svakheter øker i populasjonen bør man være bevisst på 

foreldrenes mentale status. 

2. I rasestandarden står det mye om boxerens (gode) mentale egenskaper. Dersom man ønsker å 

beholde disse egenskapene bør man være bevisst på dem i avlen. 

3. For de som ønsker å kjøpe boxervalp for å bruke den i f.eks. bruksøvelser, blir det lettere å velge 

valp dersom foreldrenes mentale status er kjent. 

Mvh 

Jan Marthinsen 

(Ikke oppdretter, men trener redningshund) 

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Hei 
 

Jeg har bekymret meg lenge over de krav som stadig blir strengere og som til tider ikke 

engang oppdretterne i NBK følger selv! 
 

Nå synes jeg det er nok med KRAV, det er en ordning i dag som sier bør ha kjemt 

mentaltststus og dette burde holde! 
 

Mitt svar til dette forslaget er et absolutt NEI! 
 

Mvh 
 

Thorunn Jonsson 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Hei . 

Siden over 90% av boxereierne er fornøyd med gemyttet på sine hunder, og over 90% av eierne 

synes sine hunder er slik de gemyttmessig har forventet at de skal være,etter RAS undersøkelsen 

2014, kan jeg ikke se noen logisk grund til å forandre gemyttkrav på avlshundene. 

Vi har da sagtens nok å ta i ellers avlsmessig ,enn å rote til ting som fungerer utmerket! 

Forslagsstillerne må se en annen virkelighet enn vi oppdrettere og boxereiere gjør. 



  

Men for all del, folk må jo få lov til å ta så mange mentaltester de vil dersom de har interesse av 

dette,eller dersom de  er usikre på om ,og trenge papirer på at hunden deres er vell bevart og ikke 

klarer å se det selv.Men å gjøre det til et obligatorisk krav er total skivebom i den heldige situasjonen 

vi er i. 

  

Det er for mange feilkilder med i bildet med slike tester rett og slett,som gir falsk trygghet. 

  

-Mange ganger blir hundene lært opp på forhånd til å tåle slike belastninger.Da forteller testene hvor 

flink eieren har vært til å lære hudene sine å tåle  slike tester,og lite om hundens mentale 

konstitusjon. 

Dette forklarer igjen at de få gemyttmessige verstingene gjennom tiden har godkjente slike 

mentaltester,men har i virkeligheten vært totalt ustabile og agressive. 

  

Noe som også gjentar seg med jevne mellomrom i boxerklubbens historie er opprop fra 

bruksshundfolket om slike tester som krav til avl eller utstilling. 

Jeg har et bestemt inntrykk av at endel brukshundfolk synes at brukshunder skal være agressive og 

krevende ,noe som er totalt missforstått. En agressiv hund er som regel en utrygg hund, som redder 

seg mot “farer” ved å opptre agressivt. De har igrund den samme problematikken som redde 

hunder,men med motsatt fortegn. 

I Sverige har de jo hatt slike tester i årevis,med dårlig resultat vil jeg si. 

Boxerpopulasjonen i Sverige har jevnt over blitt mer agressivt og krevende å ha, enn i Norge 

etterhvert. 

Jeg har fulgt med på dette siden 1967. 

Det er ingen motsettning i at stabile trygge familiehunder kan være de beste brukshundene også det 

er vel heller slik det er. 

Siden 90% av valpene blir først og fremst familiehunder ,kan vi oppdrettere ikke oppdrette agressive 

og krevende boxere der man må være spesialist for å takle dem. 

 Med vennlig hilsen 

Dag Glemminge 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Til Norsk Boxerklubb 

Høring vedrørende krav om mentaltest på boxer 

Jeg stemmer følgende: 

Krav: Nei 

Bør:  Ja 



Begrunnelse: 

Det er stor forskjell på vnskelighetsgraden på de 3 mentaltestene som vi har, Karaktertest KT, 

Mentaltest Hund MH og Funksjonsanalyse FA. 

På KT og MH gis karakteren “gjennomført” de prøvene kan du gå opp igjen så mange ganger du 

ønsker. FA gir karaktere bestått eller ikke bestått og kan kun tas 2 ganger i alderen 22-48 mnd. Hva 

skal da kriteriene for godkjenning være? Det burde vært belyst i høringen.  

Ser en på terminlisten for prøver er det ikke like lett for alle å få muligheten til å ta en prøve, vi bor i 

et langstrakt land og med evtuelle horomonelle tisper, som det ikke anbefales å teste, kan 

muligheten bli vanskelig for mange oppdrettere. 

Som oppdretter har jeg hatt høy prioritert på mentaltester selv om det ikke har vært et krav eller 

fordi jeg har vært usikker på mentalitet, mange fra mitt oppdrett som er testet er ikke brukt i avl. Jeg 

har valgt å teste hunder og valper fordi jeg synes det er lærerikt og intressant å se hvordan de løser 

de forskjellige momentene. Jeg følger også alle de andre rasene på testdagen for å observere 

hvordan de enkelte reagerer. Dette har gitt meg mye lærdom og erfaring. På valper har det blitt tatt 

Gimre Valpeanalyse mellom 7-8 uker 

Jeg har også erfart hvor forskjellig testresultatene kan bli på en mental test. Jeg har erfart “ikke 

godkjent” på første test på FA og “godkjent” på neste test. Da meget erfarne dommere samenliknet 

testskjema kunne de vanskelig tro det var samme hunden, noe chipen kunne dokumentere. Jeg gikk 

opp igjen fordi jeg var helt sikker på at den hunden hadde de mentale kvalitetene den burde ha for å 

bestå en FA. I ettertid kan jeg konkluder med at det var min feil at den ikke bestod ved første forsøk, 

hunden var utslitt etter en slitsom utstillingshelg med lang reise dagen før testen. Jeg har også erfart 

hund på MH med 1 på skudd og som siden ble skuddredd på grunn av negative opplevelser. Den 

hunden hadde garantert fått 5 og skuddredd ved en eventuell ny test, noe den ikke skal utsettes for. 

Jeg har også gått med tispe som jeg i ettertid forstod var i innbilt drektighet, den går jeg gjerne opp 

igjen med når anledningen byr seg. Ikke fordi jeg tviler på mentaliteten men “kjekt” å ha som 

oppdretter. Vi vil gjerne ha gode karakterer på våre avkom og det gir poeng i konkuransen på 

“Oppdretterpokalen” Det har også en markedsføring verdi ved annonsering av valper tilsalgs  

Jeg oppfordrer HS til å ikke vedta flere krav for godkjenning av avlsdyr og vil herved sitere leder for 

NKK Sundhetsråd Astrid Indrebø som ikke kunne få sagt det mange ganger nok som foreleser på NKK 

Oppdretterskolen. “Ikke innfør for mange krav til avl, bruk ordlyden bør” hun sa videre at 

raseklubbene kunne risikerer at oppdretterne gikk sine egne veier med for mange kravog da mistet 

de muligheten for å bidra til utviklingen av rasen. Uten oppdrettere ingen raseklubb. 

Helse og atferdsundersøkelsen dokumenterte at mentalitet ikke var et problem på boxeren over 90% 

var fornøyde med sin boxer. RAS dokumentet har også tatt det med i sin dokumentasjon. NKK har 

gitt sine anbefalinger i dokumentet “Avl og oppdrett”. Det finnes mye god dokumentasjon på seriøs 

avl og oppdrett i landet vårt. Min erfaring er at oppdrettere tar sine valg utfra den kunnskapen og 

erfaringen den enkelte innehar. Det er også mange erfarne oppdrettere med årelang erfaring som 

villig deler sine kunnskaper med nye og mindre erfarne oppdrettere. Avlsrådet har også sin funksjon 

som et rådgivende årgan og som han benyttes av de som måtte ønske det 

Nærbø 31.01.17 

Hilsen 

Aud Perly Undheim 



Kennel-Perlybox 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Vedlagt følger svar fra Kennel Kvadraten om å innføre kjent mental status som et nytt krav til boxere 

som skal brukes i avl.  

 

Da vi er 2 innehavere av Kvadratens kennel er våre svar er som følger: 

 

NEI fra Reidun Grätz 

NEI fra Per Frey 

 

Til Norsk Boxerklubb Kristiansand S., den, 6. februar 2017 

Høringssvar om krav til mentaltester 

I dagens samfunn er de fleste hunder familiemedlemmer og gode turkamerater. Et fåtall driver også 

med aktivt bruksarbeid. Familier er som ofte sammensatt av gamle og unge, og hvor boxer blir satt 

på ulike prøver uten problemer. Det mentale har vist seg uproblematisk for boxer, og i 2014 viste 

helseundersøkelsen at 92 % var fornøyd med rasen. Hvorfor skal vi endre noe som er bra? 

Vi har stor tillit til at de fleste av dagens oppdrettere kjenner sine avlsdyr og ikke avler på svake dyr. I 

et og samme valpekull kan individene være ulike til tross for samme foreldre. Enkelte valper kan 

endre atferd underveis i livet etter ulike utfordringer i både trygge og utrygge omgivelser. 

Kvadraten har, etter at grensene åpnet, hentet sine høyt brukspremierte avlspartnere på 

kontinentet. Vi har ikke merket forskjell på avkom etter avlsdyr med eller uten mentaltester. Men vi 

er svært påpasselig med valg av mentalitet på eget tispemateriell som skal i avl. 

At noen stadig møter på dårlige individer av boxer synes vi er trist, men jeg tror ikke det har med 

manglende mentaltester eller useriøse oppdrettere av rasen. Vi har sett uønsket avvik hos flere raser 

både med og uten mentaltester. De fleste boxere med avvik skyldes ofte manglende sosialisering, 

stress og dårlig oppdragelse. Det kan selvfølgelig også være en dårlig avlskombinasjon. 

Vi synes det er trist at stadige nye krav og negativ omtale tar hele fokuset fra den flotte rasen vår. 

Hvor er det blitt av klubbens engasjement når det gjelder egne arrangementer som bruks- og 

lydighetsprøver, kåringsprøver og karaktertester som ble arrangert i tillegg til utstillinger tidligere år? 

Vi ser gjerne at flere mentaltester boxer i Norge, men det må være en FRIVILLIG sak. Oppdrettere 

avler allerede i dag etter følgende krav: «Hunder som skal brukes i avl skal være sunne og friske med 

et rasetypisk temperament og eksteriør.» Jeg synes flere burde sette seg inn i rasebeskrivelsen og 



forstå den. Ved kjøp og salg av boxer bør begge parter ha sine mål og mening om hvem de vil selge 

til eller hvor folk ønsker å kjøpe sin hund. Dersom oppdrettere ønsker å teste sine avlsdyr bør de 

selvfølgelig prioritere det, på lik linje kan valpekjøpere ha ønsker om å kjøpe fra testede avlsdyr. 

Dersom dagens dårlige forhold mellom klubb og de fleste oppdrettere vedvarer, tror jeg vi får en 

oppdretterflukt fra klubben. Rasen trenger dyktige og seriøse oppdrettere for å påvirke rasen i riktig 

retning. Dersom klubben vil «banke» gjennom flere KRAV tror vi resultatet blir at flere oppdrettere 

avler utenfor klubben, noe som blir svært uheldig for raseklubben. 

At klubben inviterer til Boxerseminar om mentaltesting 25. mars, dagen før årsmøte i 2017 og 3,5 

uke etter at høringsfristen om temaet utløper, er tegn på at fasiten allerede er satt! Vi ser derfor 

ingen hensikt i å bruke verken tid eller penger på dette seminaret. Dersom kunnskapsrike personer 

hadde påvirket oss med gode argumenter for mentaltesting ville vi kanskje vurdert vårt svar på nytt. 

Med dagens metoder velger vi å avstå fra seminaret. Ingenting forundrer oss lenger, og det ser ikke 

ut som dagens styre vil se den alvorlige situasjonen klubben er i. 

Vi gir derfor et klart NEI til KRAV om mental status på avlsdyr 

Vennlig hilsen 

Per Frey og Reidun Grätz 

(Kennel Kvadraten) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ja. MH kan brukes aktivt for å forbedre rasens mentalitet. Man vil også kunne se hvilke 

styrker og svakheter de enkelte individene har, dette kan gjøre at vi unngår å krysse to 

indivder med sammen svakheter. Gjennom at så mange hunder som mulig beskrives, kan 

mentale forandringer i rasen oppdages. På sikt kunne vi kanskje også utarbeide en 

raseprofil. I raseprofilen kan man avlese rasens gjennomsnittsverdi på de forskjellige 

momentene, og sammenligne med ønskelige verdier for rasen. Dette for å kunne 

opprettholde og bevare rasens opprinnelige egenskaper. 
 

Arne Skog 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Høring om metaltest 

Jeg er ikke positiv til krav om mentaltest på boxere som skal brukes i avl, med umiddelbar virkning. 

Jeg synes i utgangspunktet dette er et viktig tema, og noe vi bør bestemme oss for å innføre, men på 

sikt. Jeg kunne tenke meg at vi som klubb jobbet sammen for å utdanne flere testledere og figuranter 



i hele landet, slik at det ville bli lettere for alle å gjennomføre en mentaltest. Deretter kunne vi sette 

en dato for når et eventuelt nytt krav skulle ha virkning fra.  

Mvh 

Benedicte H Bjorli 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Styret i avdeling Hordaland støtter forslaget om nye retningslinjer for bruk i avl på bakgrunn 

av at det vil gi bedre forutsetninger for å kunne forutse resultatet av parringen og 

avkommenes mentale helse.  
 

Mvh Tonje Randulf, Eirin Stangeland, Nina Fejerskov, Kjetil Krogsrud og Anette Lindseth  

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Høringsuttalelse på “Høring om mentaltester” 

Viser til Høring om mentaltester hvor det ønskes tilbakemelding på om man er positiv til at 

det innføres et krav til kjent mental status for avlsdyr i retningslinjene for avl i Norsk 

Boxerklubb. 

På generelt grunnlag er vi svært positive til at det stilles krav om kjent mental status. Vi 

synes egentlig det bør være en selvfølge at hunder som skal benyttes i avl har kjent mental 

status. 

Vårt svar er med dette alternativ b) Ja. 

Samtidig er det et par momenter som gjør at vi er usikre på om det er riktig tidspunkt for 

dette akkurat nå: 

● Det bør være lik mulighet til å utføre mental test i hele landet 

● Det er per i dag altfor få valper som formidles via raseklubben. Vi er engstelige for at 

dette tallet blir enda lavere om man innføre nye krav for avl i dag. 

Det er betenkelig at Norsk Boxerklubb og oppdrettere i Norsk Boxerklubb (og for så vidt 

Norsk Kennel Klub) historisk sett ikke har kommet lengre når det gjelder krav om kjent 

mental status. NKK har et mål om “Funksjonsfriske hunder med rasetypisk konstruksjon og 

mentalitet, som kan leve.”, samtidig setter ikke NKK noe krav om mentalitet, mens de setter 

krav om om både helse og utseende. Dette er en unnfallenhet som er uakseptabel, men 

fortsatt forsvares av NKK. 



I Sverige er det krav om mental test, her kan man også gå inn å se på resultatene til 

hundene i spindeldiagram, man kan sammenlikne en hund mot rasesnittet, og man kan se 

hvordan mental status har endret seg gjennom generasjoner. 

Vår anbefaling er at det skal være et uttalt mål at avlshunder i størst mulig grad 

gjennomfører mental test. Videre bør det vurderes ett mål om at kjent mental status skal 

være et krav innen 2 år. Dette vil gjøre det mulig for avlsdyr i dag å ta dette samtidig som 

man kan forbedre mental test på kommende avlsdyr. 

Vi vil oppfordre alle oppdrettere å være proaktive med at avkom fra kull får gjennomført 

mental test. For vårt eget kull fikk vi alle valpene til å gjennomføre mentaltest på samme sted 

samme dag, på tilsvarende måte som vår svenske oppdretter fikk gjort for avkommene fra 

denne oppdretterens kull. 

Om det generelt er positiv holdning hos oppdrettere til innføring av kjent mental status 

umiddelbart, så vil vi også selvsagt støtte dette. 

Med vennlig hilsen 

Kjersti Bogenes og Espen Hagstrøm 

Tinderboxer 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Hei! 
 

Kjent mentalstatus mener jeg absolutt at er et viktig verktøy i avl. Men jeg mener allikevel at 

dette ikke er rett tidspunkt for å innføre dette som et krav da det pr. dags dato arrangeres for 

få mentaltester. Jeg mener også at det er andre sider ved avlen som heller bør prioriteres på 

nåværende tidspunkt. Oppsummert så blir altså svaret mitt NEI i denne omgang. 
 

Mvh. Rikarda Brenna 
Kennel Pikalo Canine 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Ja , jeg er positiv  til innføring av krav til kjent Mentalstatus av avsldyr,  
fordi  hundenes mentale helse er  viktig for meg I vurdering  av fremtidige avlsdyr. 
Mvh Gunn Moss. 
Teamplay. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

Høring om mentaltester 



 Flertallet i Norsk boxerklubb avd. Oslo og Akershus er negativ til krav om mentaltest på 

boxere som skal brukes i avl med umiddelbar virkning. Vi ser for oss krav om mentaltest på 

sikt og er positive til å legge en langsiktig plan, slik at det blir enklere å gjennomføre for alle. 

   

På vegne av styret,  

Nina Winger Sørum 

Leder Norsk boxerklubb avd. Oslo og Akershus 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Aller først vil jeg si at det er viktig med mentalt gode avelsdyr. 
 

Alle avels hunder skal innom utstilling (dette er et krav) før de blir avlet på og der er det 

dommerens oppgave blant annet å luke ut utrygge og agresive dyr. Derimot er det ingen krav 

av premiering hundene skal ha. Så hva er da egentelig vitsen med å ha dette som krav. 
 

Jeg tror ikke det er mange som motsetter seg at det blir tatt mentaltest på hundene men 

frykter at et krav ikke er riktig fremgangsmåte slik ting er nå. 
 

Videre synes jeg svaret til Wenche Eikeseth sier alt som trengs å sies i denne saken og 

støtter hennes svar fult ut. 

 

Så Sissel og Ottar sitt svar er Nei til krav om mentaltesting 
 

          Sissel og Ottar Bjørnli 

    

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Jeg er IKKE positiv til at det innføres krav til kjent mental status for avlsdyr i retningslinjene 

for avl i Norsk Boxerklubb nå. 
 

Jeg mener at Norsk Boxerklubb selv må arrangere flere mentaltester sånn at oppdrettere kan 

bestille mentaltest for hele kullet (slik de har egne uppföder-MH i Sverige). Disse 

mentaltestene bør være tilgjengelige i alle lokalområdene før et slikt krav kan innføres.  
 

Vi har som mål at våre hunder skal MH-testes, men har hatt store utfordringer med å få det 

til.  
Jeg har forsøkt å melde på MH-tester i Norge siden vårt første kull var gamle nok i 2009, 



men endte opp med å reise to turer til Sverige for å få testet de fleste i det kullet. Neste kull 

klarte vi etter gjentatte forsøk å få testet i Norge. Vi ble satt bakerst i køen på alle testene 

fordi de prioriterte medlemmer fra egen klubb /egen rase. De neste årene var det helt umulig 

å komme med, men så har det heldigvis blitt en forbedring de siste to år her på østlandet.  
 

Jeg håper det vil være et mål for Norsk Boxerklubb å bidra til å øke tilgjengeligheten av 

tester i første omgang. Når dette er oppfylt, så kan man revurdere å innføre et krav om at 

avlsdyrene skal være mentaltestet.  
 

Med vennlig hilsen  

 

Linda Jokerud 
Team Boxerknock 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Hei! 

  

Her er svarene mine! 

  

Er du positiv til at det innføres et krav til kjent mental status for avlsdyr i 

retningslinjene for avl i Norsk Boxerklubb? 

  

b. Ja 

  

  

Begrunn svaret ditt:  

For å kunne ha funksjonsfriske og rasetypisk mentalitet. Det vil være meget 

positivt for boxeren at man er vel så opptatt av mentalitet som eksteriør. Nå er 

det opp til oppdrettere å gjøre dette på eget initiativ også idag, men godkjent 

status som krav er også viktig for rasen.  

  

mvhTone I. Lundsaunet 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Høring om nye avlskrav - kjent MH status! 
 



Vi i lokalavdelingen Østfold har hatt styremøte i kveld og diskutert saken! 

 

"Er du positiv til at det innføres et krav til kjent mental status for avlsdyr i retningslinjene for 

avl i Norsk Boxer klubb"? 
 

Flertallet stemte for at vi ikke ønsker det som et krav pr dags dato! 
Men..., at vi er svært positive til å teste hundene våre mentalt og at i fremtiden dette vil passe 

å være et avlskrav. Men or dags dato er det for tidlig fordi vi ikke har nok testbaner, tester og 

figuranter. 

 

Mvh 
Jane Øvereng 
På vegne av NBK avd Østfold 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

b. Ja ( til innføring av krav til kjent mental status for avlsdyr i retningslinjene for avl i Norsk 

Boxerklubb.) 

 

Begrunnelse:  Mentalitet er beskrevet i standarden, der det også står at gemyttet er meget viktig. En 

MH-test kan være en måte å synligjøre og ivareta dette på. 

 

Mvh 

Grete E. Haugan 

 


